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 ��م ا� ا����ن ا����م

 س�م و درود بر پيامبر اس�م و خاندان پاكش و اصحاب وفادارش.
مذاهب  باعث منزوي شدن اين مذهب از بقيإل يك سري از عقايد موجود در تشيع

 اند يد پافشاري زيادي داشتهو علت آن است كه علماي مذهبي در تشيع بر اين عقا ،شده
 و دارند.

دهند و  ، و به آنها اهميت فراواني مياند عقايد را به عنوان اصلي در آوردهاين علما اين 
همين امر باعث تمايز ايشان از بقيه مذاهب شده، بطوريكه مسلمين جهان اشخاص شيعه 

د در ذهن هر كس شو مي شناسند و هر موقع صحبت از تشيع مي را بيشتر با اين عقايد
بسيار مهم و اساسي هستند و  ،عقايدي كه در مذهب تشيع ،شود مي همين عقايد ظاهر

 شيعيان بر روي آنها تاكيد فراواني دارند.
 ،قب  از شرو  لزم به تذكر است كه بسياري از اين عقايد از بيخ و بن اشتباه هستند

و اينكار را در كتب  ،قايد را ثابت كنيمولي ما در اينجا بر آن نيستيم كه اشتباه بودن اين ع
 ايم. انجام داده ديگري

 خواهيم مسئله را بطوري ديگر بيان كنيم. مي ما برعكس در اينجا
 گيريم كه اين عقايد صحيح هستند. ا فرض ميم

 ،گرامي نشان دهيم كه اين عقايد بر فرض صحت قصد ما بر اين است كه به خوانندة
 اند و يا دارند. شتهماي شيعه بر آنها تاكيد دااينقدر مهم نيستند كه عل

اينها  ،آيند و در اس�م نمي اص�ً اين عقايد بسيار جزئي و فرعي هستند و به حساب
 اص  نيستند.

 اص  چيزهاي ديگري هستند كه متاسفانه علماي شيعه به آنها توجهي ندارند.
و بقيه آنها نيز در مواردي فرق چنداني نخواهد داشت  ،بود يا نبود برخي از اين عقايد

ذهن ما دائم و اص�ً جزء مسائلي نيستند كه  ،خاص و در شرايطي خاص قاب  اجرا هستند
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 به آنها مشغول باشد.
كنيم  را ذكر مي زنيم و چند نمونه از اين عقايد ، چند مثال ميبراي روشن شدن مطلب
 دهيم تا متوجه شويد. و در موردشان توضيح مي

شفاعت يكي از همين موارد است كه در تشيع بصورت يك مسئله  شفاعت: -1
عقيده اصلي و مهم در آمده و تمام شيعيان بطور باور نكردني به شفاعت امامان دلخوش 

 هستند و يا به شفاعت فاطمه زهرا.
اميد به شفاعت تبدي  به يكي از اركان اصلي در زندگي ايشان شده و تصور دارند كه 

 توسط ائمه بخشيده خواهد شد. بسياري از گناهان ايشان
خداوند تنها ايمان و عم  صالح را اص  دانسته و شفاعت  ،در بسياري از آيات قرآن

همينطور براي كسي كه جهنمي باشد شفاعت سودي  ،اثر شمرده است ديگران را بي
آمده كه آيا تو كسي را كه دوزخي  صخطاب به پيامبر 19در سوره زمر/ ،نخواهد داشت

(واني نجات دهيت مي است
0F

آمده كه اگر  صهم خطاب به پيامبر 80و در سوره توبه/ .)1
(هفتاد بار هم براي آنها آمرزش بخواهي پذيرفته نشود

1F

كه  6 و همينطور سوره منافقون/ .)2
آمده كه براي آنها آمرزش بخواهي يا نخواهي آمرزيده  صدر آن  خطاب به پيامبر

(نشوند
2F

3(. 
و يا مورد حق الناس نيز مربوط به  ،ده شدني نيستشرك از مواردي است كه بخشي
شتن پس اص  بر ايمان صحيح و مسلم بودن و دا ،ديگران است كه بايد راضي شوند
 اعمالي نيك است نه بر شفاعت.

                                           
نَت ﴿ -1

َ
فَأ
َ
 .]19[الزمر:  ﴾َّارِ ٱ ِ�  َمن تُنقِذُ  أ

ةٗ  ﴿ -2 َّ ََ  ََ ۡعِِ ََ ۡع  ُُ َ َع َ ِِ ۡع ََ ۡع َ ۡع  ِِ  َ ُُ َ َ ُ َّ ََ ٱ ِِ ۡع ََ اگر هفتاد بار براى آنان آمرزش بخواهى، «يعني: . ]80: التوبة[ ﴾فَََن 
 .»آمرزد هرگز خداوند آنان را نمى

3-	﴿ ٓ َوا ۡع َعََيع  ءٌ ََ َع  ُِ
َ
ۡع أ َع ََ ۡع  َت َِ ُُ َ مع  َ

َ
ۡع  أ َ ۡع  َ َ ۡع َ َع ََ ۡع  ِِ ُُ َ ۡع  لَن َ ََ ََ ُ ٱ ِِ ۡع  َّ ُُ َ براي آنها آمرزش بخواهي يا « .]6[المنافقون:  ﴾َ

 . »بخشد هرگز خداوند آنان، را نمينخواهي 
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ْ ﴿ و در بسياري از آيات قرآن ،در اس�م اص  كلي بر عم  صالح است  َعِمَُوا
ٰ ٱ َّ ار جزئي و فقط در چند آيه بيان شده كه آن و شفاعت بطور بسي ،آمده است ﴾ِت ََِ�ٰ ل

 .]109: ، طه23 أ:، سب26: نجم[ال نيز تنها به اذن خداست
حال شيعه آمده و اين همه آيه مبني بر مجاهدت و عم  و لزوم توبه براي اص�ح 

و فقط بر شفاعت تكيه كرده و آنرا چنان بزرگ ساخته كه بصورت  ،گذشته را رها كرده
رود و به  خود مي و هر شيعه به اميد شفاعت به زيارت قبر امامان ،هاصلي مهم در آمد
 شود. ايشان متوس  مي

مسئله شفاعت براي اشخاص همانند كودكي است كه تمامي نمرات درسي او خوب 
بوده و تنها يك نمره منفي داشته كه در اينجا معلمان و مدرسان ممكن است از اين يك 

ولي چنانچه همه نمرات اين كودك منفي  ،نظر نياورند نمره چشم پوشي كنند و آنرا در
 در اينجا ديگر جايي براي بخشش وجود نداشته و چنين كودكي ،باشد يا صفر باشد

 مردود است.
شفاعت حالت نمك در غذا را دارد و مورد اصلي كه غذاست در واقع همان عم  

 صالح است.
لح مانند نمك شده و شفاعت ولي ظاهراً در تشيع جاي اين دو عوض شده و عم  صا

 همچون غذا و مسئله اصلي شده است.
، و هر عم  اين مورد نيز در عقايد شيعه جاي بسيار مهمي پيدا كرده تقيه: -2

بطوريكه تشخيص صداقت ايشان بسيار مشك  شده  ،اي از تقيه قرار گرفته شيعيان در هاله
 است.

نند، و مث�ً خلفا را لعن ك م حج و در مقاب  اه  سنت تقيه ميشيعيان در مراس
خوانند و البته  دهند، و يا با اه  سنت نماز مي ، و اينكار را در دل خود انجام ميكنند نمي
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يا مهر ( گذارند. نمي و يا به هنگام سجده مهري ،كنند جايي ديگر نماز خود را اعاده مي در
(گذارند!! به هنگام سجده زير پيشاني خود ميكنند و  را در دست خود پنهان مي

3F

1((. 
حتي حضرت علي در  :گويند نيز قائ  به تقيه هستند و مي شيعيان براي امامان خود

 .كرده است!!! تقيه مي دوران خ�فتش كام�ً مختار نبوده و در بعضي اوقات
براي بقيه امامان هم معتقد به تقيه هستند و هر جا امامان از ابوبكر و عمر تعريف و 

د يا اگر امامي نام فرزند خويش را نكن را حم  بر تقيه مييعه آنتمجيدي كرده باشند ش
 شود. ، اين نيز حم  بر تقيه ميابوبكر يا عمر يا عايشه گذاشته باشد

تقيه از موارد جزئي بوده و در حالتي است كه مث�ً شما تنها باشيد و در محاصره 
كوت نباشيد و يا دشمنان باشيد و جان شما در معرض خطر جدي باشد و مجبور به س

بايست طوري سخن  ، ميدر اينجاست كه براي حفظ جان خود ،اينكه از شما سوالي شود
(بگوئيد كه دشمن براي شما خطري ايجاد نكند

4F

 و البته چنين مواردي به ندرت اتفاق. )2
 افتد. مي

ولي تقيه بصورت اصلي كلي در تشيع در آمده و در مسائ  ريز و درشت زندگي 
 شده است.ايشان وارد 

ترين و مهمترين عقايد  تقيه را جزء اصولي در كتب علماي شيعه مواردي ثبت شده كه
و تارك تقيه همچون تارك نماز  ،دهد، همچون اينكه: نه دهم دين تقيه است نشان مي

 و هر كه تقيه ندارد دين ندارد و غيره... ،است
و خوب بوده، و  شناخت و معرفت اه  بيت از موارد بسيار عالي امام:معرفت  -3

توانند به عنوان الگويي مناسب بكار روند، البته الگوي همگي ما و  بطور حتم اه  بيت مي
هستند، ولي به هرحال هر مومني  صهمينطور الگوي اه  بيت، شخص نبي اكرم

 تواند سرمشق ديگران قرار بگيرد. مي

                                           
 بستند. اي كاش شيعيان اين نبوغ و استعداد خود را در جايي ديگر به كار مي -1
 .نيز براي توجيه تقيه به آن اشاره دارد، ولي آن كجا و اين كجا؟!!!همچون مورد عمار كه شيعه  -2
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بسوي اهللا و دين ولي شيعه آمده و امامت را اص  دين ساخته و عوض اينكه مردم را 
معرفت امام راهي براي معرفت  :گويند كنند و مي ان دعوت ميبسوي امام ،اهللا دعوت كنند

 و شناخت خداست.
(اند نه اص  يا فرعي از دين كه خود امامان نيز تابع دين بودهدر صورتي

5F

1(. 
و مردم را سرگرم بزرگان  اند آمده ،مراجع شيعه بجاي آشنا كردن مردم با خود دين

 ي مختلف و دعواي ف�ن با ف�ن.ها و سرگرم قصه اند ديني كرده
براي گريه و  اند بلكه ابزاري شده ،روند نمي اه  بيت نزد شيعيان به عنوان الگو بكار

 زاري و يا لعن و نفرين خلفا و ايجاد تفرقه در دنياي اس�م.
 آن است. اص  اس�م و دستورات ،نه پيروان و بزرگان ديني ،اص  خود دين است

 براي خودشان بوده و كارهاي ثواب آنها را پاي شما اند بزرگان ديني هر كاري كرده
انجام  نويسند و تنها چيزي كه در آخرت مهم است همان اعمالي است كه خودتان نمي
 ايد. داده

 ،چنانچه شخصي علي و ابوبكر را نشناسد ولي به قرآن و دستورات اس�مي عم  كند
چون به همان چيزي عم  كرده كه علي و  ،شخصي بهشتي خواهد بودبطور حتم چنين 

 نه در افراد متدين.  ،ابوبكر بدان عم  كردند و در حقيقت راه هدايت در خود دين است

                                           
تواند بگويد كه امام از امامت جداست،  امام نه اص  دين است و نه فر  دين، بلكه تابع دين است، و شيعه نمي -1

اولً: ماند، و بدين طريق امامت را وارد دين كند، چون  و امامت همچون نبوت است، و مث  نبي و نبوت مي
تابع آن  صشده و حتي خود نبي اكرم وحي مي صو نادرست است، ثانياً: به پيامبراين قياسي مع الفارق 

بوده و نبوت در واقع همان وحي و دستورات الهي و تشريعي دين اس�م است كه هر كس بايد تابع آن باشد 
بايست ثابت كنيد كه ايمان به  شده و شما مي شود، ثالثاً: ايمان به نبوت در قرآن بيان و البته به امام وحي نمي

گوئيد كه علي  كنيد و نه به امام، پس چرا مي امامت هم وجود دارد، رابعاً: اگر شما به امامت دعوت مي
توانسته جدا از خ�فت به امامت  شد؟ و در حقيقت به شخص امام اشاره داريد، علي مي بايست خليفه مي مي

 .دانيد؟! شما شخص امام را اصلي از دين ميمورد ادعاي شما برسد، پس 
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كه  اند از اين بگذريم كه امام حسن عسگري اصولً فرزندي نداشته ظهور منجي: -4
 شود و ... نمي ي اثباتبخواهد غيب شود و از صريح كتاب و سنت وجود چنين شخص

اين دلي   ،ولي به فرض اينكه كسي هم در آينده بخواهد ظهور كند و يا قيامي برپا كند
بر اين نيست كه ما هم اكنون از صبح تا شام مشغول او شويم و تنها از او صحبت كنيم و 

 از او ياري بطلبيم و يا دعاي شرك آميز ندبه بخوانيم تا او ظهور كند.
 ظهور كرد شما دست بكار شويد و كمكش كنيد. هر وقت او

بايست در برابر  باشد اين است كه همگي مي يزي كه هم اكنون مهم و اساسي ميچ
ظالمان متحد شويم و عدالت را به مرحله اجرا بگذاريم و دست خيانتكاران را كوتاه كنيم 

او بيايد و دستورات  نه اينكه منتظر كسي ديگر باشيم تا ،و دستورات اس�مي را اجرا كنيم
 ديني را اجرا كند.

توانند در كوره  تازه تا مي كنند، ع�وه بر اينكه اتحادي ايجاد نميمتاسفانه شيعيان 
مردم را  كنند و با روايات دروغين به بزرگان ديني اه  سنت توهين ميدمند و  تفرقه مي

 تر شود. كنند تا بدينوسيله اسرائي  خوشحال تحريك مي
اند اص  نيست  اختهمهدويت كه شيعيان اينقدر در مورد آن هياهو به راه اند پس مسئله

6Fو تنها براي سرگرم كردن مردم و يا حكومت كردن فقيهان شيعه خوب است

1. 
پس اص  بر وجود امامي حي  ،در اس�م امام پيداست و امام پنهاني و غائب معنا ندارد

كند و مردم او را ببينند، نه امامي كه از  و حاضر است تا حدود و قوانين اس�مي را اجرا
كسي او نه  ،خبرند ردابي فرو رفته و مردمش از او بيصدها سال پيش غائب شده و به س

                                           
نوشته ع�مه برقعي رجو  » بررسي علمي در احاديث مهدي«براي تحقيق پيرامون امام زمان به كتبي چون  -1

نوشتإل دكتر » آمدن مهدي افسانه است«نوشته اينجانب. يا به كتاب » غائبِ هميشه غائب«كنيد يا به كتاب 
نوشتإل » مهدي موعود يا مهدي موهوم؟«، يا به كتاب /خ اسحاق دبيرىت اليوسف، ترجمإل شيمحمد جود

ن الخميس، ترجمإل شيخ ، نوشتإل شيخ عثما»عجيب ترين دروغ تاريخ«دكتر عبدالرحيم م�زاده، و يا كتاب 
 ./اسحاق دبيري
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 اي دارد. را ديده و نه وجودش فايده
دهد،  مي مسئله مهم ديگر كه ركن اساسي تشيع را تشكي  خإلفت و امامت: -5

 لي به اعتقاد شيعه است.مسئله خ�فت ب�فص  و من عند اهللا حضرت ع
(دهيم رد غلط بودن اين ادعا توضيحي نميدر اينجا در مو

7F

1(. 
گيريم حضرت علي خليفه ب�فص  و من  ميآنچه مهم است اين است كه فرض 

بيني  اي دارد؟ مي سئله فايدهحال بايد چه كار كرد؟ آيا صحبت پيرامون اين م ،عنداهللا بوده
گويند:  ينكه مبادا دكانشان تعطي  شود ميمذهبي بخاطر ا كه آخوندهاي احمق و دكانداران

با علي بوده و ديگران غاصب  همه بايد بدانند كه حق ،حقيقت را بايد گفت ،اي آقا
 .اند!!!! بوده

اي كه  انگيز خود ادامه دهند و به وظيفه خواهند به اعمال تفرقه و بدين طريق مي
 اند عم  كنند. عهده آنها گذاشتهانگليس و اسرائي  بر 

شد و پس از او نيز امام حسن و  ريم كه علي بجاي ابوبكر خليفه ميگي ما فرض مي
 حسين و بقيه امامان تا امام دوازدهم.

كرد؟ مردم پس از امام  ميشود بفرمائيد كه امت اس�مي پس از آن بايد چه  مي 
همه حال و تا روز  بايست هميشه و در د ميگوئي ؟ شما كه ميكردند بايد چه مي دوازدهم

خواسته تا ابد حكومت  ، آيا امام دوازدهم ميقيامت يك حجت الهي وجود داشته باشد
كند؟!! يا به سردابي برود و تا روز قيامت غائب شود؟!! تا بدين طريق حجت الهي پا برجا 

 .بماند!!!
 ،شدهآخوندهاي شيعه بايد خوشحال باشند كه علي خليفه نشده و امام زمان نيز غائب 

كرديد؟! ديگر چيزي براي  فتاد هم اكنون شما آخوندها چه ميا نمي چون اگر اين اتفاقات

                                           
لمداران تحقيق پيرامون مسئله امامت و خ�فت به كتبي چون شاهراه اتحاد نوشته استاد حيدر علي قبراي  -1

 رجو  كنيد يا به كتاب آلفوس نوشته عليرضا حسيني.
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هاي گوناگون  ايجاد كنيد و ذهن مردم را به قصهتوانستيد تفرقه  ، ديگر نميگفتن نداشتيد
 سرگرم كنيد.
توانستيد گنبد و بارگاه درست كنيد و يا  ، ديگر نميتوانستيد خمس بگيريد ديگر نمي

 چندين دهه عزاداري به راه بيندازيد.
مورد گريه و زاري براي امام حسين و حادثه كرب� يا براي فاطمه زهرا  عزاداري: -6
بصورت اصلي مهم در تشيع در آمده و از تشيع مذهبي ساخته بنام مذهب عزا و  ،و ائمه

 رنگ سياه.
مذهب ب�  ،نمذهب بر سر خود كوفتن و سينه زدن و زنجير زد ،مذهب گريه و زاري

(و مصيبت
8F

 ، مذهب خودزني و مذهب درب و پهلو.)1
مگر امام حسين شهيد نشده؟ مگر جاي شهيدان در بهشت نيست؟ اص�ً حسين از نظر 

و چنين شخصي بطور حتم در بهشت  ،شيعه امامي معصوم و بدون خطا و گناه است
 خواهد بود.

 ن احتياجي به گريه وپس گريه و زاري شما براي چيست؟ امام حسين در آن جها

 او از اين اعمال شما بيزار است. ،زاري شما در اين جهان ندارد
پس اص  اين است كه ببينيم امام حسين چگونه بوده؟، امام حسين تابع دين اس�م 

 بوده و شما نيز بايد همانگونه شويد.
نون كسي ، و آيا هم اكامر به معروف و نهي از منكر كرده ،امام حسين در برابر حاكم

تواند ولي فقيه شما را امر به معروف و نهي از منكر كند؟ يا اگر چنين كرد از زندان  مي
 .آورد؟!! سر در مي سياسي و اداره اط�عات

شما بايد مانند امام حسين بپا خيزيد و يزيد و شمر زمان خود را پيدا كنيد، ولي 
 متاسفانه شما خودتان از پيروان يزيد و شمر هستيد.

(بهتر است كه بجاي شعار ما اه  كوفه نيستيم، بگوئيد ما اه  كوفه هستيم شما
9F

1(. 
                                           

 براستي هم كه اين فرقه تبدي  به ب� و مصيبتي براي دنياي اس�م و مسلمين ديگر شده است. -1
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كنيد كه اين مورد نيز همانند موارد ديگر داراي اهميت نبوده و اص   پس مشاهده مي
 نيست.
وجود عصمت براي امامان  ،مورد اشتباه بعدي كه شيعه بدان عقيده دارد عصمت: -7
 است.

اين چه ربطي به زمان  ،اند اي خطا بوده وم و بدون ذرهگيريم كه ائمه معص يما فرض م
بطور حتم در بهشت خواهند بود و اين براي خودشان  اند ما دارد؟ اگر آنها اينگونه بوده

ولي مردم در اين زمان چه  اند، و يا براي مردم زمان خودشان مفيد بوده ،خوب است
، پس حال چه پرده غيبت رفته و در پس ،كنند؟ هم اكنون كه امام معصوم در كار نيست

 كنيم؟
ن پافشاري دارد و عصمت امامان از موارد بي اهميت ديگري است كه شيعه دائم بر آ 
اي براي پيروانش  مورد است و سود و فايده م كه مث  ساير عقايد اين مذهب بيبيني مي

 ندارد.
بدون  بلكه اص  تنها بر پيروي از وحي الهي است كه ،پس اص  بر عصمت نيست
و هم اكنون موجود  ،و بدون تحريف به دست ما رسيده ،خطا بر پيامبر اس�م نازل شده

 توانيم از آن استفاده كنيم تا هدايت يابيم. مي است و
براي خودتان خوب  ،عصمت امامان شما كه ساخته و پرداخته دست غ�ت است

 است و يا براي مردم بيسوادي كه به اين چيزها دلخوشند.
ساختن گنبد و بارگاه بر روي قبور از اعمال حرام و بدعت در اس�م  زي:قبرسا -8
(است

10F

2(. 
اهميتي است  مورد و بي : ساخت گنبد نيز از موارد بيولي جدا از اين مسائ  بايد گفت

                                                                                                             
ها  هاي ارسالي به حسين از جانب عرب اند، البته نامه لزم به تذكر است كه بيشتر اه  كوفه از ايرانيان بوده -1

 آيد. به هرحال شعار ما اه  كوفه نيستيم كمي مسخره به نظر ميبوده ولي 
 براي تحقيق پيرامون اين مسئله به كتاب خرافات وفور در زيارات قبور نوشته ع�مه برقعي رجو  كنيد. -2
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نبودن گنبد و بارگاه  ،و تنها ناراحتي شيعيان ،كه البته در تشيع به مهمترين اص  بدل شده
(ر قبرستان بقيع استبر روي قبور امامان د

11F

1(. 
 اينقدر كه مسئله قبر براي شيعه مهم است شايد هيچ چيزي بدين شك  نباشد.

هاي  اي به زينت امامان در زندگاني خود هم ع�قه كسي نيست به اينها بگويد كه
 اند. به هم اكنون كه از اين دنيا رفتهاند چه برسد  دنيوي نداشته

 ،اص  نيست بلكه پرستش خداي يكتا اص  استپس قبر و قبرسازي و پرستش قبور 
 عملي حرام و شرك در عبادت خداست. ،و پرستش غير خدا

بلكه اتحاد و انسجام و توحيدي بودن  ،اص  حفظ حكومت نيست حكومت: -9
من راه به ص�ح  فرمايد: مي براي همين حضرت علي خطاب به مردم كوفه ،جامعه است

 دهم. ر در فساد من است آنرا انجام نميادانم ولي چون اينك آوردن شما را مي
اند  به دست گرفته ولي حضرات و نمايندگان امام زمان كه هم اينك حكومت را 
 اي حفظ شود و تحوي  امام زمان شود و ...  دند حكومت بايد به هر روش و شيوهمعتق

 اميدواريم كه متوجه شده باشيد كه عقايد شيعه اص�ً اهميت خاصي ندارند و اين
(اند كه بر آب و تاب اين عقايد افزوده اند دكانداران مذهبي بوده

12F

و روز به روز اين  .)2
پس اميدواريم كه با مطالعه مطالبي كه بيان شد  اند، عقايد را مهم و اساسي جلوه داده

 متوجه شده باشيد كه: اينها اص  نيستند.
 

                                           
 اي با نام: اي مسلمين جهان بيدار شويد، خطر شيعه و عقايدش را براي دو شهر مكه و مدينه اينجانب در مقاله -1

ام. شيعيان هر زمان كه بتوانند و قدرت داشته باشند بدون معطلي خرافات  ام و هشدارهاي لزم را داده ذكر كرده
كنند تا مردم بجاي رفتن  كنند و يا روي قبرستان بقيع يك گنبد بزرگ درست مي خود را وارد اين دو شهر مي

 به مسجد به قبرستان بيايند و بر سر خود بكوبند.
شيعه از ابتداي ظهورش تنها حزبي سياسي بوده كه حضرت علي را براي امر خ�فت، بهتر از ديگران اص�ً  -2

دانسته و ساير عقايدش در زمانهاي بعدي شك  گرفته است و انوا  خرافات و بدعتها به مرور زمان وارد  مي
 تشيع شده است.
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 در دين اسإلم اصل چيزهاي ديگري است، همچون:
 .صو سنت پيامبرعم  به قرآن  -
 .بكارگيري عق  و طلب علم و افزايش دانش -
 .كمك به همنو  -
 ت�ش براي برقراري توحيد. -

 .دوري از شرك و خرافات و بدعتها  -
 .ايجاد اتحاد و مقابله با دشمنان اس�م -
 .برقراري عدل و مبارزه با ظلم -

 ها را رها كنيد پس به اص  برسيد و دكان
 پايان

 هجري شمسي 1387زمستان 

 


